Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelete Diósd Városért Díj
alapításáról
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közügyek valamely területén elért
kimagasló teljesítmény, továbbá Diósd település fejlődéséért, környezetének védelméért
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére „Diósd Városért
Díj” elnevezéssel díjat alapít.
2. §
(1) Diósd Városért Díj (továbbiakban díj) adományozható azoknak a személyeknek, vagy
közösségeknek, akik a község és természeti környezetének védelméhez áldozatos és
kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak, és ezzel a település fejlődését elősegítették.
(2) A díjban részesülhet aki:
a) Diósd város településfejlesztésében, környezetének védelmében maradandót
alkotott, illetve tevékenységével a város általános fejlődését, környezetének
védelmét elősegítette,
b) kiemelkedő pedagógiai (oktató-nevelő) munkájával, tehetséggondozással járult
hozzá a település fejlődéséhez, a fiatalok neveléséhez,
c) kiemelkedő eredményt ért el a közművelődési munka, és a sport-élet irányításában,
az ifjúság művelődéséért, egészséges neveléséért végzett munkában,
d) munkájával hozzájárult a humánus és magas színvonalú egészségügyi ellátás
megteremtéséhez, a szociális ellátás érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett
ki,
e) a közszolgálat, az államigazgatási munka helyi megvalósításában kimagasló
teljesítményt nyújtott,
f) művészeti tevékenységével (zenei, képzőművészeti, irodalmi stb.) kiemelkedő
teljesítményt nyújtott, vagy
g) a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.
(3) A díj személyenként csak egy alkalommal adományozható.
3. §
(1) A díj odaítélésére javaslatot tehetnek:
a) az önkormányzat bizottságai
b) a városban működő civil szervezetek
c) a polgármester,
d) a jegyző,
e) a városban működő intézmények vezetői, és
f) az önkormányzati képviselők.
(2) A díj adományozására vonatkozó, indokolást tartalmazó írásos javaslatot, minden év
augusztus hó 20. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez.
(3) A díj odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többséggel határoz.
(4) A díjm
 egosztva is adományozható.

(5) A díjjal kitüntetett személyekről, és közösségekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást
vezet.
4. §
(1) A díjjalkülön e célra készített emlékplakett és oklevél jár.
(2) A díj megosztott adományozása esetén az emlékplakett és oklevél az adományozottak
mindegyikének jár.
(3) Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, úgy egy emlék plakett, és
annyi oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.
5. §
(1) A díj átadására minden évben a Szent Gellért Hét ünnepségsorozat megnyitó ünnepségén
kerül sor.
(2) A díjat a polgármester adja át.
6. §
(1) A díj visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen a kitüntető díjra különösen az a személy :
a) akit a bíróság a közügyek, vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy
b) Diósd városának vagy Diósd Város Önkormányzatának jó hírnevét, méltóságát,
becsületét megsértette.
(3) A visszavonásra az adományozásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
7. §
(1) E rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba.
(2) A helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján
odaítélt Diósd Városért Díjakra és díjazottakra a jövőben e rendelet szabályait kell
alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati
rendelet.
Diósd, 2018. október 30.
Bogó László
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

A rendeletet 2018. november 5. napján kihirdettem.
Dr. Balogh Pál
jegyző

